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Woord vooraf 

Wat fijn dat u, samen met uw zoon of dochter heeft gekozen 
voor het C.T. Stork College. De school van de trotse makers 
met volop ruimte voor praktijk-rijk onderwijs. Bij het C.T. 
Stork College genieten leerlingen op hun eigen manier van 
onderwijs en wij streven wij ernaar dat leerlingen dit op hun 
eigen niveau en in eigen tempo te kunnen doen. Wij willen een 
cultuur creëren waarbij prestaties worden gewaardeerd, maar 
waar het ook gewoonte is om te kunnen leren van fouten. We 
vinden het belangrijk om dit te doen in een omgeving waarin 
iedereen gezien wordt, zich veilig en thuis voelt en zichzelf 
mag zijn. Een omgeving waarin en waarvoor we samen 
verantwoordelijkheid dragen.
Op onze school is de mentor de contactpersoon voor 
de leerling en ook voor u als ouder, voor de persoonlijke 
begeleiding. In deze schoolgids vindt u alle relevante 
algemene informatie. Heeft u vragen? Neemt u dan vooral 
contact met ons op. Samen met u als ouders gaan we er 
samen met uw zoon of dochter een fijn schooljaar van maken.

Directie en teamleiders,
Mevr. Astrid de Jong en mevr. Marianne Heijting,
Mevr. Hanneke Vossebeld, dhr. Rik Dekker,  
dhr. Patrick ten Voorde en dhr. Benno Hams

Deze gids is met zorg samengesteld.  
Alle - voor u - belangrijke informatie is er  
in terug te vinden. Heeft u nog vragen?  
U kunt ons bereiken via telefoonnummer  
074 750 4850 of mail naar info@ctstorkcollege.nl.
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C.T. Stork College
De naam C.T. Stork College is in maart 2018 geïntroduceerd, een nieuwe  
school voor het beroepsgerichte vmbo onderwijs in Hengelo. De naam  
C.T. Stork College is afgeleid van de oprichter van het machinebedrijf Stork. 
Charles Theodorus Stork vestigde in 1868 (150 jaar geleden) zijn machinefabriek 
aan de nieuw aangelegde spoorlijn in Hengelo. Hij had oog voor de samenleving 
en was een maatschappelijk vooruitstrevende werkgever. Wij zijn dan ook  
erg content dat wij de school naar hem mogen vernoemen. Techniek, sociale 
innovatie, betrokkenheid met de samenleving en het onderwijs alles komt  
samen in deze naam.

De school biedt voor alle vmbo leerlingen een vmbo diploma, dat voorbereidt  
op een beroepsopleiding richting MBO.  De school biedt vijf profielen aan en 
ongeveer dertig keuzevakken. De profielen sluiten aan bij de MBO colleges in  
de regio en de arbeidsmarkt in Twente.

C.T. Stork College telt ongeveer 1000 leerlingen en een team van  
circa 150  docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

bezoekadres:
C.T. Stork College
Fré Cohenstraat 10
7556 PS  Hengelo
Tel. 074 750 48 50

Schoolleiding

Teamleiders Mevr. H. Vossebeld (Hanneke)
 Dhr. R. Dekker (Rik) 
 Dhr. P. ten Voorde (Patrick)
 Dhr. B. Hams (Benno)

C.T. Stork College is een samenwerking tussen Scholengroep Carmel Hengelo  
en Openbare ScholenGemeenschap Hengelo.

Scholengroep Carmel Hengelo Bestuursbureau OSG Hengelo
Sportlaan Driene 6-1  Welbergweg 90
7552 HA  Hengelo 7556 PE  Hengelo
T 074 265 40 85  T 074 291 98 60
Postbus 898 Postbus 188
7550 AW  Hengelo 7550 AD  Hengelo

E-mail info@ctstorkcollege.nl
Website www.ctstorkcollege.nl
Instagram ctstorkcollege_hengelo
Facebook www.facebook.com/ctstorkcollege
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Onderwijsaanbod en organisatie
C.T. Stork College biedt voor alle VMBO-leerlingen een VMBO-diploma, dat 
voorbereidt op een beroepsopleiding richting MBO. Het nieuwe VMBO biedt  
5 profielen en ongeveer 30 profielkeuzevakken aan in een gevarieerd aanbod. 
Een ruim aanbod voor leerlingen om te kiezen wat bij hen past. Deze profielen  
en keuzevakken sluiten aan bij de MBO-colleges in de regio en zijn afgestemd  
op de arbeidsmarkt van Twente. 

De 5 profielen zijn:
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Dienstverlening & Producten (D&P)* 
• Economie & Ondernemen (E&O)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Zorg & Welzijn (Z&W)
*D&P is alleen voor de leerlingen van de Theoretische Leerweg (TL) en de  
Gemengde Leerweg (GL).

De school biedt meerdere niveaus binnen het VMBO. Dat zijn de:
• Beroepsgerichte Leerweg (BBL)
• Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL)
• Gemengde Leerweg (GL)
• Theoretische Leerweg (TL)
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Onze uitgangspunten 
Binnen C.T. Stork College richten we ons op ‘oriëntatie op de toekomst’.  
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is de rode draad door het vmbo, 
waarbij de leerling centraal staat. Leren voor het leven. De essentie is het ontwik-
kelen van talenten van leerlingen. Deze zienswijze past bij alle leerjaren en bij alle 
vakken en activiteiten. Leerlingen worden uitgedaagd en voorbereid  op de 
samenleving waarvan zij straks deel uit maken. De nadruk zal komen te liggen op 
kennis maar ook op vaardigheden. Ons onderwijs sluit daarop aan: meer leren en 
minder onderwijzen. Leerlingen actief betrekken bij  hun eigen toekomst. 
Wij geven onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Deze 
leerlingen krijgen een op maat gesneden ondersteuningsprogramma gericht  
op het VMBO diploma.
We streven naar een cultuur waar talentvolle leerlingen uitgedaagd worden,  
waar uitblinken mag en prestaties worden gewaardeerd. Deze leerlingen bieden 
we uitdagende programma’s aan (zoals bijv. certificaten op een hoger niveau, 
vakwedstrijden, etc.).  
De overdracht van waarden, normen en gedragingen spelen een belangrijke rol  
in de sociale ontwikkeling van leerlingen. Deze aspecten komen niet alleen als  
lesstof aan de orde, maar komen ook tot uiting in de schoolcultuur en in de 
manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan. De ontwikkeling van 
leerlingen als persoon, als actief deelnemer in de maatschappij, kortom als 
zelf bewuste en verantwoordelijke burgers hoort bij het onderwijs van nu in onze 
nieuwe school. Normen, waarden en gedragingen zijn essentieel voor de Veilige 
School die we willen zijn. We willen de leerlingen deze basisprincipes meegeven 
voor hun toekomst.

De onderbouw
In de onderbouw werken we als zelfstandige afdeling met een eigen lessentabel 
en eigen lestijden. Dat betekent ook dat we niet gelijktijdig met  
de bovenbouw starten. Ook zijn er gescheiden pauzes.
Dus rust en overzicht in de pauzemomenten. We streven naar een gelijkvormig 
rooster per leerjaar. De onderbouw leerlingen kunnen dan gezamenlijk de  
dag starten en eindigen. Leerjaar 1 start elke dag met een dagintroductie van  
30 minuten. Tijdens deze introductie worden - naast het programma - eventuele 
wijzigingen in het dag rooster met de leerlingen besproken. In het kader van de 
structuur starten de lessen elke morgen op dezelfde tijd. Ook als de docent ziek 
is. Dat betekent dat als er lesuitval is, dit altijd zoveel mogelijk aan het einde van 
de dag zal zijn. In de onderbouw is het streven, daar waar het roostertechnisch 
mogelijk is, te gaan werken met een aaneengesloten programma.
Na het programma is er ruimte om aan het ondersteuningsprogramma deel  
te nemen, welke enkele dagen in de week wordt aangeboden per leerjaar.
Talenturen vinden altijd plaats na de reguliere lesuren. 
 



7

De bovenbouw
De bovenbouw in VMBO bestaat uit 5 verschillende afdelingen.  
Deze afdelingen zijn zelfstandige onderwijskundige eenheden binnen de school. 
Elk met een eigen leerlingpopulatie en docententeam. In de afdeling vinden  
de meeste lessen en activiteiten plaats. Uitzondering daarop vormen de BINASK 
vakken (Biologie-Natuurkunde-Scheikunde), de creatieve vakken, de keuzevakken 
en sport. En natuurlijk de buitenschoolse activiteiten, LOB (Loopbaan Oriëntatie 
en Begeleiding) activiteiten en de stage. De afdelingen van de bovenbouw 
maken gebruik van de centrale voorzieningen zoals het ondersteuningsbureau  
en het loopbaancentrum.

Het domein
Het domein is een plek waar de leerling zelfstandig kan werken aan gerichte 
opdrachten met een duidelijke taakomschrijving. Elke afdeling heeft een domein. 
Deze opdrachten zijn bedoeld om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren. 
Ze hebben dus een verdiepend en/of verbredend karakter. Het domein is ook 
bedoeld voor leerlingen die extra uitgedaagd willen worden voor een bepaald 
vak en kan tevens gebruikt worden om leerlingen te laten samenwerken aan 
(vakoverstijgende) opdrachten, ver rijking/verdieping en ICT (laptop), zelfstandig 
of als klein groepje. Op deze manier kan de docent extra ondersteuning bieden 
aan de andere leerlingen in het instructie lokaal. Het domein staat altijd onder toe-
zicht van een domeincoach.

Stage 
De stage is een wezenlijk onderdeel voor de leerlingen in de bovenbouw.  
Zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4 is een stage geprogrammeerd.
De stage heeft voor de leerling als doel:
• Onderzoeken of het werkveld past bij de beroepskeuze;
• Ervaren of de competenties die nodig zijn voor het gekozen beroep aansluiten 

bij de leerling;
• Groeien in (het toepassen van) de sociale vaardigheden.
De stage is een apart onderdeel van het bovenbouwprogramma en is onderdeel 
van het examen. Daarnaast is de stage natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan het 
LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)-traject van de leerling. Immers, in de 
praktijk kunnen vaardigheden en keuzes getoetst worden die in de LOB-lessen en 
-activiteiten gekozen zijn.

Loopbaancentrum (LOB-centrum)
In de school is een LOB-centrum. Medewerkers die de stageacquisitie verzorgen 
maken ook deel uit van het loopbaancentrum. Het centrum organiseert de 
activiteiten in het kader van de loopbaan. Dat zijn bedrijvenbezoeken, gastlessen, 
gesprekken met beroepsbeoefenaars, bezoeken opleidingen binnen het ROC etc. 
De mentor coacht de leerling in haar of zijn loopbaan. Het Loopbaancentrum 
ondersteunt mentor en leerling in dit proces.
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De ondersteuning
De ondersteuning is er op gericht om leerlingen een compleet aanbod te bieden 
om het diploma te behalen op weg naar MBO en toekomst. De ondersteuning 
kan er op gericht zijn om de resultaten van een vak of een competentie te  
ver beteren en wordt vormgegeven door het ondersteuningsbureau. Dit bureau 
bestaat uit een team van collega’s die de ondersteuning gezamenlijk en in  
samenhang vormgeven. Het bestaat uit een vast klein kernteam waarvoor de 
onder steuning een dagtaak is. Maar er zijn ook medewerkers aan het onder-
steuningsbureau verbonden die naast hun taak in het ondersteuningsbureau  
een lesgevende taak hebben.
Al met al werken zij samen om er voor te zorgen dat:
• De leerling zijn of haar diploma haalt (eventueel met hulpvraag);
• De leerling sociaal-emotioneel in balans is zodat hij/zij met plezier naar  

school gaat;
• De docent voldoende ondersteund wordt om de doelgroep gedifferentieerd  

te kunnen bedienen;
• De docent voldoende toegerust is om de hulpvraag te kunnen formuleren.
Leerlingen en ouders kunnen gebruik maken van het ondersteuningsbureau.  
De mentor legt de contacten tussen leerlingen/ouders en met de medewerkers 
van het ondersteuningsbureau. 

Leerlingbespreking
Op vaste momenten bespreken we als medewerkers alle leerlingen. Bij de 
leerlingebespreking zijn alle docenten aanwezig die les geven aan de te  
bespreken groep. Samen worden de leerlingen besproken en waar nodig een 
oplossing gezocht voor leerlingproblematiek.

Het plan van aanpak 
Heeft de leerling meer ondersteuning nodig, dan volgt een plan van aanpak. 

Samenwerkingsverband 23.02
Het C.T. Stork College is verbonden aan het samenwerkingsverband van het 
Voortgezet Onderwijs van de regio 23.02. Nederland is opgedeeld in regio’s  
en onze regio is er één van. De regio bestaat uit gemeenten Borne, Dinkelland, 
Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. In onze regio hebben 
we afgesproken om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Het schoolonder-
steuningsprofiel van het C.T. Stork College bestaat uit de antwoorden op vragen 
die onze school heeft ingevuld om ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod te 
beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio. Met dit 
schoolondersteuningsprofiel kunt u nagaan welk onderwijs- en ondersteunings-
aanbod het C.T. Stork College kan bieden. Voor meer informatie kunt u ook de 
website van deze school bekijken. Kom vooral ook eens kijken op de open dag 
om de sfeer te proeven en al uw vragen direct te stellen, of maak een afspraak 
voor een gesprek op de school.
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Dit schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de 
schoolleiding van deze schoollocatie. Het schoolondersteuningsprofiel is te 
vinden op: www.vo2302.schoolprofielen.nl.
Het C.T. Stork College biedt leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, doch kan niet garanderen dat 
deze plek op het C.T. Stork College zal zijn.

De begeleiding
De begeleiding van uw kind ligt bij de mentor. Bij de mentor kunnen uw kind en  
u altijd terecht. Collega’s met een ondersteuningstaak helpen de mentor. Bij alle 
begeleiding houden we één ding voor ogen: hoe laten we uw kind zich beter  
voelen op school en hoe laten we het hem/haar beter doen op school. Alleen 
dankzij deze speciale aandacht hebben sommige kinderen een kans in het onder-
wijs. Onze medewerkers die leerlingen begeleiden - op welke manier dan ook - 
zijn geschoold om dit te doen.

De mentor
De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt. Hij geeft in zijn klas en in zijn eigen 
vak les. Ook geeft hij meestal de keuzelessen. Daarin leert hij uw kind vooral ook 
te studeren (algemene studievaardigheden). Heeft uw kind vragen over school of 
persoonlijke dingen?  
Dan helpt de mentor. De mentor begeleidt uw kind dus ook in het omgaan met 
anderen en met emoties (sociaal-emotioneel). De mentor begeleidt de leerlingen 
van zijn klas tijdens het LOB-lesuur. Hij ondersteunt de leerlingen bij het maken 
van het loopbaandossier (LOB) en houdt individueel reflectie gesprekken. 
Hebt u zelf vragen over uw kind? Bel dan de mentor. Hij/zij vertelt u verder ook 
hoe uw kind het op school doet en hoe het met hem/haar gaat. Verder organi-
seert de mentor activiteiten voor de klas en zorgt hij/zij voor een goede sfeer.
De mentor blijft in principe twee jaar bij uw kind en zijn klas. Daardoor lukt het 
hem/haar uw kind goed te begeleiden naar een vervolgstudie en beroep. Het 
LOB-bureau kan de mentor hierbij helpen. In de bovenbouw is de praktijkdocent 
normaal gesproken de mentor. Hij/zij ziet uw kind soms wel 12 uur per week. 
In de onderbouw verzorgt de mentor naast het eigen vakgebied een aantal  
lessen in het mentoraat. Het mentoraat bestaat uit specifieke mentoraatszaken  
en kent een programma voor sociale vaardigheden, mediawijsheid en 
burgerschaps competenties voor de dagintroductie.

De vakdocent
De vakdocent begeleidt uw kind bij alles wat direct met het vakgebied te maken 
heeft. Net als de mentor leert hij uw kind te studeren (algemene studievaardig-
heden). Daarnaast leert hij hem vooral dingen over zijn vak. Als hij ziet dat uw 
kind kennis mist, helpt hij een oplossing te vinden.
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De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning op school. Hi/zij 
geeft leiding aan het ondersteuningsteam. Hij/zij ondersteunt, waar nodig, de 
medewerkers en stemt de zorg op school af tussen de diverse collega’s. Hij/zij 
heeft contact met organisaties buiten school, die hulp kunnenbieden als uw kind 
dat nodig heeft. Ook legt hij/zij eventueel het contact voor uw kind met zo’n 
organisatie. Ook beantwoordt hij/zij vragen van collega’s over de ondersteuning. 
Hij/zij geeft verder advies, ook zonder dat mensen daar om vragen. Ook is de 
ondersteuningscoördinator vanuit het C.T. Stork College contactpersoon voor het 
Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten ook de politie, de schoolarts, de 
leerplichtambtenaar en de jeugdhulpverlening. 

Preventief spreekuur
Sinds 2021 werken wij samen met de Gemeente Hengelo, Jeugd & Gezin  
maatschappelijk werk, leerplicht, politie en Halt. Indien wenselijk geacht  
komen leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) op het spreekuur, altijd in het  
kader van preventie.

De leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider helpt de mentoren en de leraren om uw kind te begeleiden. 
Dat doet hij/zij door advies te geven aan uw kind en de teamleiders. En door 
eventueel zelf extra begeleiding te geven, als dat nodig is. Hij/zij is ook heel 
belangrijk bij het oplossen van een ruzie of probleem. 

De medewerker Passend Onderwijs
De medewerker Passend Onderwijs helpt, net als de leerlingbegeleider, de 
mentoren en de leraren om uw kind te begeleiden. Hij/zij zal zich echter voor-
namelijk richten op leerlingen die een speciale begeleiding nodig hebben en 
collega’s adviseren over de begeleiding van leerlingen in het onderwijsproces  
in de klas. Daartoe zal hij/zij deze leerlingen observeren, adviseren bij het  
ontwik kelingsplan schrijven en vervolgens deze leerlingen en collega’s  
(individueel) begeleiden.

De orthopedagoog
Waar de begeleiding van de leerlingen vraagt om verder onderzoek, komt de 
orthopedagoog in beeld. Zij doet dat nadat zij uitvoerig onderzoek heeft gedaan.

De vertrouwenspersoon
Heeft uw kind of uzelf een gevoelig probleem met of op school? Dan helpt  
een vertrouwenspersoon. Deze persoon heeft bijvoorbeeld contacten met  
de ver trouwensarts. Wat u of uw kind aan de vertrouwenspersoon vertelt,  
blijft geheim. Behalve als het gaat om iets wat strafbaar is. Als iets strafbaar is,  
moet de vertrouwenspersoon als ambtenaar deze informatie doorgeven aan  
de organisaties die hierover gaan.
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Onderwijsresultaten en kwaliteitszorg

Schoolprestaties vergelijken
C.T. Stork College neemt deel aan Vensters voor Verantwoording, een initiatief
van de VO-Raad voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Het doel van de
website (www.schoolvo.nl) is schoolgegevens en -prestaties op een eenduidige
manier inzichtelijk te maken voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Aan de
hand van 20 verschillende indicatoren krijgt u een goed beeld van hoe de school
functioneert en presteert. Het gaat onder meer om gegevens als slaag- percen-
tages, de doorstroom- en examencijfers, de onderwijstijd, schoolkosten en
samenwerkingsverbanden.
Op deze landelijke website worden de schoolgegevens over o.a. kwaliteit en
sfeer naast elkaar gezet. Zodoende is het mogelijk verschillende scholen met
elkaar te vergelijken. U vindt Vensters voor Verantwoording via onze website
onder ‘Onderwijs – Kwaliteit en Resultaten’.

In-, door- en uitstroom
Kwaliteit blijkt onder meer uit leerresultaten van de leerlingen. Deze resultaten 
kunnen worden gemeten aan de hand van cijfers op het examen (percentages 
geslaagden) en hoe snel de leerlingen de school doorlopen (bevorderings-  
percentages).

Voor de percentages geslaagden en bevorderden verwijzen we u graag naar 
de kwaliteitskaart van de school, die u kunt vinden op de website van de  
onder wijsinspectie. www.scholenopdekaart.nl https://bit.ly/30AUtno

Tevredenheidsonderzoeken
Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk  
te verbeteren, nemen wij tevredenheidonderzoeken af onder medewerkers, 
leerlingen en ouders.

Op deze wijze werken wij structureel aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Vakanties

VAKANTIE PERIODE
Herfstvakantie 16 okt. 2021 t/m 24 okt. 2021
Kerstvakantie 25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie 19 feb. 2022 t/m 27 feb. 2022
Pasen 16 apr. 2022 t/m 18 apr. 2022
Meivakantie 23 apr. 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
Pinksteren 4 jun. 2022 t/m 6 jun. 2022 
Zomervakantie 16 jul. 2022 t/m 28 aug. 2022 
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Waarschuwing van het KNMI: Code rood 

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving 
heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het 
maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op 
zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat extreem weer zich voordoet. Dat is in de 
afgelopen 10 jaren niet zo vaak gebeurd (2021, 2017, 2016, 2012). 
Dat betekent voor leerlingen bij code rood dat er op die dag geen school is voor 
de duur van code rood. Als het KNMI code rood afgeeft zal op onze website 
aanvullende informatie gegeven worden wanneer en hoe laat de school weer 
open gaat. Bij code oranje gaan we gewoon naar school.

School, kind en ouders/verzorgers 

Uw kind 
Op allerlei manieren kan uw kind laten zien dat hij/zij bij onze school hoort.  
Door mee te doen aan schoolfeesten, buitenschoolse activiteiten en excursies.  
En door mee te denken over de school via: 
a) De leerlingenraad
 Overleggroep met (gekozen) leerlingen, onder begeleiding van een docent.  

Zij vergaderen regelmatig en overleggen met de schoolleiding, als dat nodig is. 
De leerlingenraad praat en denkt mee over praktische zaken en geeft hierover 
advies. 

b) De medezeggenschapsraden
 Deze raad mag volgens de wet meedenken en meepraten over beslissingen 

rondom het C.T. Stork College. Het C.T. Stork College heeft 2 raden.  
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Scholengroep Carmel Hengelo en  
de Openbare Scholengemeenschap. De beide raden vergaderen samen. 
Leerlingen en ouders kunnen mee vergaderen in de Medezeggenschapsraad.

U als ouder
Uw rol als ouder is voor ons heel belangrijk. Want het werkt het beste als het  
op elkaar aansluit wat u en wij doen. Daarom hebben de mentor van uw kind en  
u vaak contact. De mentor laat het weten als er iets bijzonders met uw kind op 
school is. Laat u het de mentor weten als er bij u thuis of met uw kind iets speelt? 
We verwachten u te zien op de ouderspreekavonden en voorlich tingen. Kunt u 
dan echt niet komen? Laat het weten. Dan spreken we graag met u op een ander 
moment af. 

Vrijwilligerswerk
Wilt u iets doen voor de school? Dan bent u welkom als:
1. vrijwilliger voor werk in de mediatheek 
2. begeleider bij activiteiten
3. lid van de ouderraad 
4. lid van de vestigings- medezeggenschapsraad
5. ouderparticipatie
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Meepraten via de ouderraad
De ouderraad (OR) denkt namens alle ouders van de school mee. Zij praat 
regelmatig met de schoolleiding over gebeurtenissen en activiteiten van de 
school. De ouderraad bestaat uit ouders die rechtstreeks allerlei dingen voor de 
school willen doen en regelen. Ook geeft de ouderraad geld aan activiteiten die 
voor de kinderen belangrijk zijn. Dit geld komt uit de bijdrages van alle ouders in 
de ouderbijdrage. Er neemt ook één ouder deel aan de DMR van Scholengroep 
Carmel Hengelo en 1 ouder neemt deel aan de VMR van OSG Hengelo.  
De ouderraad staat los van de medezeggenschapsraad. 

Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad? Hebt u vragen of wilt u contact  
met de raad opnemen? Neem dan contact op via ouderraad@ctstorkcollege.nl  
of met één van de teamleiders, tel. 074 750 4850.

Meerderjarige leerling

Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school
en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:
• De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling;
• Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling 

aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft;
• De meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school 

als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).

Klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/ voogden/ verzorgers,
personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en  
beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen 
die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de 
school gemeenschap.

In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden
behandeld. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe)
vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke
oplossing. 

Voor de klachtenregeling verwijzen wij u naar:

www.carmelhengelo.nl/assets/files/Klachtenregeling_Stichting_Carmelcollege.pdf

Stichting OSG Hengelo  www.osghengelo.nl
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Ongewenst gedrag
Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele
intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden
tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon van de school of de
vertrouwensinspecteur.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwens-
persoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden
gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning. C.T. Stork College kent 
twee interne vertrouwenspersonen: Marlies Helmink (m.helmink@ctstorkcollege.nl) 
en Anita Roetenberg (a.roetenberg@ctstorkcollege.nl) Zij zijn het aanspreekpunt 
voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Mevrouw Marleen Schrier (Carmel) en mevrouw Marijke Beerlage (Carmel en 
OSG) zijn onze externe vertrouwenspersonen en het externe aanspreekpunt voor 
personeelsleden. Zij zijn werkzaam bij Human Capital Care (voorheen Santar) en 
bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl of  
marijke.beerlage@arboned.nl telefoon: 053 - 750 43 49.

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school 
kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook  
wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is iedere werkdag tussen  
8.00 en 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 - 11 13 111.

Informatie over de Inspectie van het Onderwijs
De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl. 
Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via het telefoonnummer 1400 (bereikbaar 
op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).
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De veilige school

Het C.T. Stork College heeft een expertgroep Sociale Veiligheid. De expertgroep 
en de ondersteuning van het C.T. Stork College werken nauw samen als het gaat 
om de sociale veiligheid. De expertgroep werkt aan een sociaal veiligheidsplan 
voor de school.

Definitie:  Sociale veiligheid:  Een omgeving waarin iedereen gezien wordt, zich 
veilig voelt en zichzelf mag zijn EN waar we samen de verantwoordelijkheid 
nemen voor ieders welzijn. Deze omgeving wordt gevormd door wijze waarop 
leerlingen en personeel met elkaar omgaan. 

In de klas is veel aandacht voor begeleiding en de veilige school. Vragen daarover 
kunnen het beste beantwoord worden door de eigen mentor.

Naast de wijze waarop er aandacht wordt besteed aan hoe we met elkaar  
omgaan is er ook aandacht voor algemene thema’s als bijvoorbeeld de  
Week-tegen-Pesten en de LHBT-dag: de Paarse vrijdag.

Pesten komt overal voor. Maar het C.T. Stork College keurt dit ten stelligste af. 
Word je gepest? Dan kan je altijd terecht op school bij je mentor, leerling-
begeleider, teamleider of directeur. Ook kan er extern contact worden gezocht. 
Leerlingen kunnen iedere schooldag van 13.00 uur tot 15.00 uur terecht bij de 
hulplijn van www.pestweb.nl.
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Telefoonnr. 0800-2828280 (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel 0900-2828280 
(volgens lokaal tarief vanaf een mobiel nummer).

Preventieve activiteiten. 
Naast de dagelijkse gang van zaken in het omgaan met elkaar start de school ook 
met een aantal preventieve activiteiten. Dit gebeurt in overleg met de gemeente, 
de politie en het openbaar ministerie. In Hengelo draait via de gemeente het 
project “De Veilige School”. Daar doen alle scholen in Hengelo aan mee.

Het gaat dan om:
o Een spreekuur voor leerlingen en ouders als er problemen zijn. Hulpverleners 

als bureau Halt, de jeugdhulpverlening, de schoolarts, de politie, de leer-
plichtambtenaar etc. staan dan de school ter zijde om de problemen aan te 
pakken met als doel om de jongere te helpen en er van te leren. Aanmelding 
en vragen kan via de ondersteuningscoördinatoren van de school.

o Kluisjescontrole. De kluisjes zijn en blijven van de school. Leerlingen kunnen 
deze gratis gebruiken. Dat betekent gebruik op een goede manier. Gebruik 
voor schoolboeken,  schoolzaken, gymspullen en jassen. In het kluisje mag er 
ook geen bederfelijk eten bewaard worden. Het is ook niet de bedoeling om 
het kluisje te gebruiken voor drugs, alcohol etc. We vragen de leerlingen dan 
ook regelmatig om het kluisje te openen en zorg te dragen voor een goed 
beheer. Vragen met betrekking tot dit onderwerp kunnen aan de teamleider 
gesteld worden.

o Skillz jongeren werk is twee maal in de week aanwezig tijdens de grote pauze. 
Het doel is om te werken aan de sociale veiligheid in de school. De jongeren-
werkers houden zich bezig met de cultuur, en vormen zich een beeld van wat 
er op school speelt. Ze hebben een belangrijke signaalfunctie en kunnen in een 
vroeg stadium acties ondernemen op individueel – en groepsniveau (preventie, 
geen hulpverlening). Skillz verzorgt ook naschoolse activiteiten. De activiteiten 
zijn ontwikkelingsgericht. Jongeren gaan door deze activiteiten perspectief 
zien en regie nemen, inzicht krijgen in de eigen situatie, zich bewust worden 
van eigen mogelijkheden, eigenwaarde ontdekken. De activiteiten zijn o.a.: 
Recreatieve/ creatieve/ preventieve activiteiten, meidenwerk. Vragen over dit 
onderwerp kunnen gesteld worden aan de ondersteuningscoördinatoren.

o Preventie week. In de preventie week van 26 oktober tot en met 30 oktober 
zijn er tal van activiteiten in het kader van de preventie. Zo is er een preventie-
bus van de politie aanwezig op het plein, wordt er een bezoek gebracht aan de 
Risk Factory op voormalige terrein van vliegveld Twente en zijn er gastlessen 
op school van o.a. Halt, politie en Tactus. Meer informatie wordt in de brieven 
en Nieuwsbrieven verspreid.
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Mediawijs: Mijn kind online
Hoe begeleid je als ouder je kind op internet? De website www.mediaopvoeding.nl 
ondersteunt ouders bij gebruik van hetinternet door kun kinderen.  
Voor vragen op het gebied van media kunt u zich wenden tot onze mediacoach 
de heer R. Venhuis: r.venhuis@ctstorkcollege.nl

Hulplijn Seksuele Intimidatie
Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met  
030 - 285 66 16, op schooldagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.  
www.schoolenveiligheid.nl  E-mail. helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Vragen over het onderwijs

Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie 
Ouders & Onderwijs via www.oudersonderwijs.nl of bellen met 088 - 6050101.

Kindertelefoon (gratis)

Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 11.00 tot 21.00 uur via chat  
(www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800-0432) contact opnemen met de kinder-
telefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen 
niet via de e-mail worden gesteld.

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. 
Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak veel opnames  
gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de  
school, klassenfeestjes, video-opnamen/foto’s van leerlingen voor gebruik  
op websites/in foldermateriaal, enzovoorts.

Aan de ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen wordt een schriftelijke 
verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en 
gebruiken van foto’s en video-opnamen. Ouders/verzorgers, en bij meerderjarig-
heid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven 
toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en 
de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/
plaatsing in te trekken.

Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen 
portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclame-
materiaal van de school).
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking  
van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij 
opnemen in de leerlingenadministratie van de school. Het privacyreglement is  
op te vragen bij de schoolleiding en is geplaatst op de website van de school.

In het privacyreglement zijn de rechten van betrokkenen, zoals het recht op 
inzage, opgenomen.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan 
de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op 
een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen. 

De belangrijkste doelen van gegevensverwerking voor het onderwijs zijn:  
a. De organisatie of het geven van onderwijs;  
b. Het leren en begeleiden van leerlingen;  
c. Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;  
d. Het bekendmaken van informatie over de hierboven genoemde organisaties  

en leermiddelen;  
e. Het bekendmaken van informatie over leerlingen (bijv. de eigen website);  
f. Het bekendmaken van de activiteiten van de Stichting/de school op de eigen 

website; 
g. Het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en  

lesgelden en bijdragen of vergoedingen;  
h. Het behandelen van geschillen;  
i. Het doen uitoefenen van verplichte accountantscontrole;  
j. De uitvoering of toepassing van een relevante wet- en regelgeving, in het 

bijzonder die met betrekking tot werkgeverschap, finance en control. 
 
De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke 
grondslagen: toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal 
belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang. 
Op Scholengroep Carmel Hengelo zijn twee privacy coördinatoren aangesteld. 
Voor alle locaties van de scholengroep zijn dit mevr. A. van der Struik en  
mevr. L. Koop. De privacy coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt bij  
vragen over privacy.

Daarnaast is bij Stichting Carmelcollege een Functionaris Gegevensbescherming 
aangesteld. 
De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Carmelcollege is te bereiken 
via fg@lumengroup.nl. 

Meer informatie over privacy in het onderwijs en de AVG vindt u op  
www.kennisnet.nl.

Klik hier voor:
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Digitale camera’s en mobiele telefoons

Er is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels gelden voor 
het gebruik van digitale camera’s en mobiele telefoons. Als uitgangspunt geldt 
dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze middelen mogen worden 
gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn. Bij misbruik 
tijdens de lestijden zal de apparatuur in bewaring worden genomen. Bij gebruik 
buiten de lestijden geldt dat bij misbruik (al dan niet op school of later), passende 
maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of
personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden 
wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren 
van schorsing tot verwijdering van school. De Regeling voor het gebruik van 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) is op te vragen bij  
de schoolleiding.

Leermiddelen

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en 
lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven 
en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. U dient de 
schoolboeken wel zelf te bestellen. Op de site van de firma Iddink staat welke 
boeken er nodig zijn voor elke klas en elk niveau. Nadat de boeken besteld zijn, 
worden deze op het thuisadres afgeleverd. De meeste boeken zijn tegenwoordig 
gebruikersexemplaren; dat houdt in dat de boeken niet terug hoeven en dat erin 
geschreven mag worden op enkele uitzonderingen nagelaten.  Er worden niet 
alleen boeken geleverd, maar ook licenties om met de boeken te werken. Ook de 
software wordt klaargezet na het bestellen. Aan het begin van het schooljaar kan 
uw kind er meteen gebruik van maken. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
de administratie van de school. 

CYOD (Choose Your Own Device)

Op het C.T. Stork College willen we dat onze leerlingen zoveel mogelijk op hun 
eigen niveau in hun eigen tempo en op hun eigen manier van onderwijs kunnen 
volgen. Om dit zo goed mogelijk te faciliteren, maken de leerlingen in klas 1 
gebruik van lesboeken maar ook steeds vaker van een laptop (device). Vanaf 
komend schooljaar (2021/2022) maken leerlingen gebruik van een persoonlijke 
laptop. Met behulp van deze laptop kunnen docenten de leerlingen meer op 
maat begeleiden en tegemoet komen aan de verschillende manieren van leren. 
Daarnaast kunnen wij onderwijs aanbieden dat meer aansluit bij hun belevings-
wereld. Een eigen laptop zorgt daarnaast ook voor flexibiliteit, want leerlingen 
gebruiken hetzelfde apparaat, of ze nu thuis werken of op school. Met het 
gebruik van laptops op school en bij het maken van huiswerk, leren wij onze 
leerlingen te werken met (continu veranderende) technologieën. 
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Voor de organisatie hiervan, is het C.T. Stork College een samenwerking aan-
gegaan met The Rent Company. Hun missie is: ‘Elke leerling toegang geven tot 
digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij laptops aan die u kunt kopen of huren, met 
daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstal-
dekking. Daarmee is de leerling altijd verzekerd van een werkende laptop in de 
klas. Ouders zijn niet verplicht om hier een laptop te kopen of huren. Er kan  
ook een eigen laptop worden gebruikt, waaraan wel een beperkt aantal hard-  
en software eisen zijn gesteld, zodat er in de les goed met de laptop gewerkt  
kan worden. 

Specificaties: 
• Windows 10 Pro, Home (geen Chromebook)
• Geschikt voor WIFI op 2,4 GHz
• Batterijduur van minimaal 6 uur
• Voorzien van recente, bijgewerkte updates (versie 1903)
• 4GB RAM of meer
• Scherm van 11 inch of groter

De gemeente heeft mogelijkheden om minder draagkrachtige gezinnen eventu-
eel financieel te helpen bij deze kosten.

Schoolkosten 

Gratis lesmateriaal 
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en 
lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven 
en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder de 
omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:
• Leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken; 
• Examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende 

cd’s en/of dvd’s; 
• De ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een 

leerling nodig heeft; 
• Distributiekosten; 
• Verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout,  

metaal, enzovoort. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voor-
zieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor  
de school, het onderwijs en met name de leerlingen belangrijk vinden. Om die 
activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan 
ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In de onderstaande tabel staat hiervan 
een overzicht en kunt u zien wat wij hieronder verstaan.
   
Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis € 3,00
Niet lesgebonden activiteiten (Sinterklaas, kerst, e.d.) € 10,00
Algemene culturele en sportieve vorming € 5,00
Oudervereniging € 2,00
Leerlingvereniging € 5,00
CJP-pas € 10,00
Totaal € 35,00

We beraden ons nog op welke en wanneer excursies en meerdaagse activiteiten 
worden ingepland. Dit is mede afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen.

Afsluiting eindexamen (4e jaars) 
Vlak voor de eindexamens gaan wij met de eindexamenleerlingen een dag 
gezellig op pad ter afsluiting van hun schoolperiode op C.T. Stork College.

Opmerking:
Beroepskleding t.b.v. veiligheid
De leerlingen die de technische afdelingen volgen, hebben te maken met de 
bijbehorende eisen m.b.t. veiligheid (zoals bijvoorbeeld: beroepskleding, veilig-
heidsschoenen en veiligheidsbril). Nadere informatie over de eisen waaraan  
deze beschermende kleding moet voldoen volgt aan het begin van het schooljaar. 
De aanschaf hiervan is voor eigen kosten.

Toeslagen

Tegemoetkoming Ouders
Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders betreffende schoolkosten 
voor leerlingen jonger dan 18 jaar per 1 januari 2010 voor het grootste gedeelte 
opgenomen in het kindgebonden budget. Voor scholieren in het regulier voort-
gezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders met ingang van het schooljaar 
2010-2011 afgeschaft. Voor leerlingen in het VAVO blijft de tegemoetkoming 
ouders wel bestaan. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch  
van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van DUO:
www.duo.nl. Kijk bij “Ouder “ > “Geld voor kind onder 18”.
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Tegemoetkoming Scholieren
Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een tegemoetkoming in
de schoolkosten vragen op basis van de regeling “Tegemoetkoming Scholieren”.
Nadere informatie over deze tegemoetkoming is te vinden op de website van
DUO: www.duo.nl. 

Informatieverschaffing aan  
gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minder-
jarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan
worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet
aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang
van het kind is.

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor
wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders.
1. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder vraagt de 

schoolleiding specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten  
en omstandigheden die het kind of diens verzorging op opvoeding betreffen).

2. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang 
van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding 
is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet  
met gezag belaste ouder/een niet- verzorgende ouder wordt verstrekt,  
is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken.

3. De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder die verzoekt 
om informatie dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen.  
De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij 
wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan 
tegen het verzoek kunnen worden ingebracht.

4. Als de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder de school 
heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden 
nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoor-
beeld de rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan 
niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie.



Rook- en alcoholverbod

Voor leerlingen is het niet toegestaan te roken in en om het schoolgebouw, ook
niet in de pauzes en na de lessen. Het bezit, gebruik en verstrekken van alcohol of
andere verdovende middelen is verboden in de school alsmede op de terreinen
van de school. Deze regels zijn ook van toepassing op buitenschoolse activiteiten.

Schorsing en verwijdering

Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag door de schoolleider of zijn  
gemandateerde worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens 
artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit 
tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de 
school leider of door zijn gemandateerde, aan de leerling en, indien deze nog niet 
de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, ook aan de ouders/verzorgers of 
voogden van de leerling meegedeeld.
Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider of
zijn gemandateerde besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen
volgens artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering 
van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. 
Als de schoolleider of zijn gemandateerde besluit tot definitieve verwijdering,  
dan kunnen de leerling en zijn ouders/verzorgers of voogden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het bestuur van het  
C.T. Stork College. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O.  
zijn op te vragen bij de schoolleiding.
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ctstorkcollege.nl

C.T. Stork College telt ongeveer 1000 leerlingen  
en een team van circa 150 docenten en  
onderwijs ondersteunend personeel. Op de website   
www.ctstorkcollege.nl plaatsen we regelmatig 
nieuws over lessen en activiteiten in en buiten 
school. Ook kunt u ons volgen op  
Instagram via @ctstorkcollege_hengelo en  
facebook www.facebook.com/ctstorkcollege

Volg ons!
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